Acció núm. 22-A1.1.1

CONVOCATÒRIA DE BEQUES
QUOTES DE SOCI I FORMACIÓ 2022-2023
-

Línies de beques
1. Esportistes empadronats a Bordils
2. Esportistes empadronats a altres municipis

-

Recursos
o Línia 1. L’ajuda serà concedida per l’Ajuntament de Bordils i l’import
serà satisfet per:
▪
▪

Ajuntament de Bordils: 1/3 del cost
C.H.Bordils: 1/3 del cost

o Línia 2. El CAS (Comitè d’Avalucions de Sol·licituds) del C.H.Bordils
gestionarà cas per cas, i farà la valoració final de cada sol·licitud.
El C.H.Bordils aportarà 1/3 del cost i farà les gestions perquè un ens
públic de la demarcació de l’esportista assumeixi una part del cost.
-

Termini
Les sol·licituds s’han d’efectuar entre el 05 de setembre i el 07 d’octubre.

-

Lloc de presentació de les sol·licituds

-

Línia 1 (empadronats a Bordils): A través de la web de l’Ajuntament de Bordils
o al correu chbordils360@gmail.com

-

Línia 2 (empadronats
chbordils360@gmail.com

-

Destinataris/àries:

-

Podran optar a aquests ajuts les famílies que reuneixin tots i cadascun dels
requisits següents:

LINIA 1 (empadronats a Bordils)

fora

de

Bordils):

Enviant

un

correu

a

•
•

•
•
•

•

Estar empadronats al municipi de Bordils (com a mínim l'infant i un dels
progenitors/ tutors)
Tenir un/a fill/a nascut/da entre els anys 2004 i 2017, inscrit/a en alguna de
les activitats esportives i/o extraescolars organitzades per entitats sense ànim
de lucre del municipi durant el curs 2022-2023
Presentar la sol·licitud en el termini.
No tenir cap deute tributari o de cap altra naturalesa amb l’Ajuntament de
Bordils.
No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de
beneficiari, d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
No superar els llindars màxims de renda familiar següents:
- Famílies de dos membres: 21.102,00 €
- Famílies de tres membres: 27.711,00 €
- Famílies de quatre membres: 32.870,00 €
- Famílies de cinc membres: 37.301,00 €
- A partir del sisè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou
membre computable.

• No superar el llindar màxim de volum de negoci de 155.000 euros, entre tots els
membres computables de la unitat familiar.
• No superar el màxim de rendiment patrimonial de 1.700 euros.
LINIA 2 (empadronats fora de Bordils)
•
•
•
•
•

•
•
•

Tinguin fills inscrits al C.H.Bordils
En el cas que durant l’últim any hagin rebut altres ajudes del C.H.Bordils, es
demana que s’hagi fet un ús correcte.
Presentar la sol·licitud en el termini.
No tenir cap deute amb el C.H.Bordils.
No superar els llindars màxims de renda familiar següents:
▪ Famílies de dos membres:
21.102,00 €
▪ Famílies de tres membres:
27.711,00 €
▪ Famílies de quatre membres:
32.870,00 €
▪ Famílies de cinc membres:
37.301,00 €
▪ A partir del sisè membre, s’afegiran 3.282,00 € per cada nou
membre computable.
No superar el llindar màxim de volum de negoci de 155.000 euros, entre tots
els membres computables de la unitat familiar.
No superar el llindar màxim de rendiment patrimonial de 1.700 euros.
No ser beneficiàries d’altres ajudes compatibles.

INFORMACIÓ

Per més informació us podeu posar en contacte amb algun responsable de la Junta
Directiva o al mail: handbolbordils@gmail.com

